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0.3/	Splošni	podatki	o	objektu	in	soglasjih

zahtevnost objekta enostavni objekt

klasifikacija celotnega objekta /

navedba prostorskega akta Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških Parcel:
Občinski	prostorski	načrt	občine	Cerknica	(Ur.l.	RS,	št.	48/12,	
58,13,1/14,76/14	in	38/16).

lokacija cerkniško jezero

seznam zemljišč z nameravano

gradnjo

472/3, 3270/8, 3254/23, 3061, 3269/16, 3264/1006, k.o. 1632 otok i,
872/17, 878, 877, 872/18, 875, 780/26, 780/27, 679, 606, 
k.o. 1633 gorenje jezero,
1236/1, 2892, 2896/1, 2896/2, 2915, 2922/35, 2922/36, 2958, 3264/1820,
3264/2062, 3264/2064, 3264/2069, 3264/2077, 3264/2092, 3264/2085, 
3269/6, k.o. 1678 otok ii,
861/1, 2158/6, 2158/7, 2972/1687, 2972/2485, 3516/7, 3517/7, 3518/1, 3526/1,
3527/1, 3533/3, 3549, k.o. 1677 dolenja vas,
3052, 3067/1, 3094, 3067/1, 3067/1, 3067/1, k.o. 2700 - rakov škocjan.

seznam zemljišč, Preko katerih

potekajo priklj. na gospodarsko

javno infrastrukturo

/

seznam zemljišč, Preko katerih

Poteka Priključek na javno cesto

/

navedba soglasij

in soglasij za Priključitev
soglasja v območjih varovalnih Pasov cesta:

Občina	Cerknica
Cesta	4.	maja	53
1380 Cerknica

elektrika:
Elektro	Ljubljana	d.d.
Slovanska cesta 58
1000 Ljubljana

vodovod:
JP	Komunala	Cerknica	d.o.o.
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica

soglasja v varovanih območjih naravna	vrednota:
Agencija	RS	za	okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana

varstvo	voda:
Direkcija	RS	za	vode
Hajdrihova	ulica	28c
1000 Ljubljana

kulturna	dediščina:
Zavod	za	varstvo	kulturne	dediščine
OE Ljubljana
Tržaška	cesta	4
1000 Ljubljana

gozd:
Zavod	za	gozdove	Slovenija
OE Postojna
Vojkova 9
6230 Postojna

soglasje	po	150.	členu	OPN:
Občina	Cerknica
služba	za	prostor
Cesta	4.	maja	53
1380 Cerknica

soglasja za Priključitev /
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0.4/	PODATKI	O	IZDELOVALCIH	PROJEKA

vodilna maPa: vodja projekta Martin	Petrič,	univ.	dipl.	oblikovalec 

načrt arhitekture: avtor Portal	itn	d.o.o.
Unec 6
1381 Rakek
t:	031	418	626,	
martin.petric@gmail.com

avtor arhitekture:

v sodelovanju z:

Martin	Petrič,	univ.	dipl.	oblikovalec	

Damijan	Gašparič	u.d.i.a.
Delavnica	d.o.o.
Tržaška	cesta	3a,	1360	Vrhnika
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1/Tehnično	poročilo

1/1	uvod
Investitor	načrtuje	ureditev	novih	učnih	poti	na	območju	Cerkniškega	
jezera.	Učni	poti	Drvošec	-	od	Dolenjega	Jezera	do	Otoka	in	Koščeva	
pot	-	od	Gorenjega	Jezera	do	izvira	Stržena	potekata	po	obstoječih	
cestah,	kolovozih	in	gozdnih	poteh.	Ob	poteh	se	umesti	več	ureditev	
za	interpretacijo	narave.	To	so	različne	prostorske	ureditve	in	objekti,	
namenjeni	opazovanju	in	proučevanju	naravnega	okolja	ter	usmerjenemu	
in	urejenemu	turističnemu	obisku	skupin	obiskovalcev.	Na	ta	način	se	
regulira	poti	obiskovalcev	in	tako	tudi	odpravlja	grožnja	zahajanja	le-teh	
na	najobčutljivejše	predele	Cerkniškega	jezera.	Predvidena	je	umestitev	
usmerjevalno-interpretacijskih	elementov	in	učilnic	na	prostem.

Ker	so	elementi	oz.	ureditve	umeščeni	v	občutljivo	okolje,	tako	v	smislu	
naravne	kot	tudi	kulturne	krajine,	njihova	oblikovna	zasnova	temelji	na	
sonaravnih	oblikah	in	čim	manjšem	vizualnem	vplivu	na	naravno	okolje.

Vse	ureditve	so	zasnovane	kot	sistem	različnih	elementov	enovitega	
izgleda,	ki	temelji	na	osnovnem	gradniku.	Osnovni	gradnik	predstavlja	
nekoliko	nagnjen	lesen	steber	kvadratnega	preseka,	ki	se	nato	poljubno	
združuje	oz.	preoblikuje.	Zasnova	črpa	iz	likovnosti	gozdnega	ambienta	
v	katerega	se	objekti	vpenjajo	tako	v	oblikovnem	kot	tudi	materialnem	
smislu.



Dolenje Jezero

Otok

Gorenje Jezero

Učni poti Drvošec in Koščeva pot

Povezovalne obstoječe poti v NRP

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element na učni poti

Usmerjevalni elementi do učnih poti

delavnica
oblikovanje prostora d.o.o.         tržaška 3a  1360 vrhnika  slovenija         www.delavnica.eu  info@delavnica.eu  
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1/2 Popis materiala 
in	ocena	stroškov

i01_a

Page 4

i01 A

vstopna točka gorenje jezero

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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i01_a

Page 4

i01 A

vstopna točka gorenje jezero

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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i01_a

Page 5

Gradbena dela

3 m2 3.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.35 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 9.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 1.40 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 15.00 0.00 € 0.00 €

11 kom 1.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
Izdelava montaža in dobava zemljevida z laserskim 
graviranjem 1cm plošče iz nerjavečega jekla po DIN EN 
10088-2, EN 10259, detajlna navodila določi projektant ob 
izdelavi delavniških risb
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i01_a

Page 6

Ostalo

12 Table

m2 0.82 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 11.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
1x tabla 40x20cm, 
1x tabla 40x20cm paralelogram, 
1x tabla 40x100cm, prisekan desni rob, 
1x tabla 40x40cm paralelogram, 
1x tabla 40x64cm trapezoid
6x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i01_b

Page 7

i01 B

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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i01_b

Page 8

Gradbena dela

3 m2 3.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.35 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 9.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 1.40 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 15.00 0.00 € 0.00 €

11 kom 1.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
Izdelava montaža in dobava zemljevida z laserskim 
graviranjem 1cm plošče iz nerjavečega jekla po DIN EN 
10088-2, EN 10259, detajlna navodila določi projektant ob 
izdelavi delavniških risb
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i01_b

Page 9

Ostalo

12 Table

m2 0.82 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 11.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
1x tabla 40x20cm, 
1x tabla 40x20cm paralelogram, 
1x tabla 40x100cm, prisekan desni rob, 
1x tabla 40x40cm paralelogram, 
1x tabla 40x64cm trapezoid
6x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

30

i11

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 6.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

31

Gradbena dela

3 m2 10.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.30 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.42 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.30 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 13.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 0.70 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 15.00 0.00 € 0.00 €

11 kom 3.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
Izdelava montaža in dobava kvadratne cevi 20x20x200cm 
iz nerjavečega jekla,  Z vrhnje strani zavarjen pokrov, 
površina brušena.
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Objekt: STANOVANJSKI OBJEKT
POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 ZIDARSKA DELA

32

Ostalo

12 Table

20x tabla 20x20cm, m2 0.80 0.00 € 0.00 €
Montaža na les kom 17.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Ilustracija

kom 18.00 0.00 € 0.00 €

14 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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I12

Page 33

i12

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 2.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 2.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

6 m3 0.20 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.10 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 4.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 0.50 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 15.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
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Ostalo

11 Maketa

kom 1.00 0.00 € 0.00 €

12 Table

m2 0.56 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 2.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Prikaz polnjenja in praznjenja Cerkniškega jezera. Na 
vrhu mora biti pokrita z obstojnim prozornim materialom 
kot je pohodno kaljeno steklo ali polikarbonat, vsebina 
mora biti vidna skozi ta pokrov, ki je fiksen, na notranji 
strani sta dve stilizirani prostorski maketi Cerkniškega 
jezera po katerih se simultano polni in prazni tekočina 
proti zmrzovanju s pomočjo ročne črpalke. Detajlno 
obliko določi oblikovalec v sodelovanju s projektantom ob 
delavniških načrtih.

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
1x tabla 40x100cm, prisekan desni rob, 
1x tabla 40x40cm paralelogram, 

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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i13

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m2 10.00 0.00 € 0.00 €

4 m3 1.50 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

5 m3 0.30 0.00 € 0.00 €

6 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

7 m3 0.50 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 12.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 3.20 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10

Jeklen X profil dimenzije 16x16x1 cm dolžine 1m kom 8.00 0.00 € 0.00 €

Čiščenje rahlo nagnjenega terena na mestu izgradnje 
novega objekta. Ves odvečni material izvoziti na deponijo 
na gradbišču. Čiščenje po koncu del in renaturacija 
gradbišča.

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
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Ostalo

11

Element sestoji iz:

kom 4.00 0.00 € 0.00 €

Izdelava fotografij in odkup avtorskih pravic za fotografije
kom 4.00 0.00 € 0.00 €

12 Ilustracija

kom 8.00 0.00 € 0.00 €

13 Table

m2 1.84 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 50.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

14 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Stereoskop
Izdelava, dobava in montaža elementa za interpretacijo 
narave - .

- lesenega ali Alu / inox / pvc ohišja stereoskopa, ki je 
vstavljen v steber, okvirnih dimenzij 150 x 100 x 150 mm.
na sprednji strani vgrajeni stekleni leči z ustrezno optiko
na zadnji strani vgrajeno mlečno steklo za vir svetlobe
v notranjosti pritrjen nosilec dveh stereo fotografij.

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
12x tabla 20x20cm, 
1x tabla 40x20cm
32x dibond 20x20

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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USMERJEVANJE

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Splošna določila

Pred izvedbo, glede na predizmere, izvajalec opravi zakoličbo pozicij temeljnih točk, ki jih potrdi projektant.

Posamezne mikrolokacije drobne opreme pred izvedbo določi na terenu projektant.

Pripravljalna dela

1 kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

2  Postavitev profilov in višin izkopa kom 79.00 0.00 € 0.00 €

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški predizmer na objektu ter izdelave delavniških načrtov in 
detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na podlagi načrta gradbene konstrukcije. 
Delavniške načrte mora pred izvedbo potrditi projektant.  

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih  poti in 
zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev 
in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, 
postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih 
instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, 
voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni 
aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje 
prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  
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Gradbena dela

3 m3 8.00 0.00 € 0.00 €

Globina izkopa do cone zmrzovanja 90cm.

4 Transfer med lokacijami kom 79.00 0.00 € 0.00 €

5 m3 1.00 0.00 € 0.00 €

6 m3 3.60 0.00 € 0.00 €

7 m3 3.00 0.00 € 0.00 €

8 Izdelava opažev betonskih konstrukcij: m2 79.00 0.00 € 0.00 €

Obrtniška dela

Lesene konstrukcije

9 m3 4.50 0.00 € 0.00 €

Ključavničarska dela

10 kom 273.00 0.00 € 0.00 €

Strojno-ročni izkop v terenu IV. - V. Kategorije - za 
temelje elementov z direktnim nakladanjem oziroma 
odrivanjem materiala na začasno deponijo na gradbišču, 
material se uporabi za izravnavo parcele.

Nasutje, planiranje in utrjevanje posteljice z lomljencem 
0-32 v debelini 10cm.

Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30 preseka nad 
0,08-0,12  m3/m1/kom. Izdelava točkovnih temeljev 
elementov skladno z navodili oz. zahtevami za montažo 
posameznega elementa po detajlu glede na temeljno 
podlago (zemljina  / skala); količina je ocenjena - odvisna 
od ponujenega in izbranega tipa elementa. 

Nasutje in utrjevanje drobljenca D8-16 za prekritje 
temeljev v deb. 10cm.

Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije, iz 
lepljenega in masivnega konstrukcijskega lesa, 
odpornosti 3 po EN350 ali boljše, razred uporabe 3.1 (EN 
460) npr. macesen, zaščiten z impregnacijskim 
sredstvom na osnovi bakrovih pripravkov (npr. 
Silvanolin). Površina obdelana s skoblanjem. Vsi leseni 
deli se impregnirajo po strojni obdelavi vseh potrebnih 
izrezov in izvrtin.

Izdelava kovinskih pritrdilnih elementov za povezovanje 
lesene konstrukcije. Vsi kovinski deli vroče cinkani. 
Vključno z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
Jeklena armaturna palica po DIN 488-2/DIN 488-1,  
fi20mm dolžina 1m
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Ostalo

11 Table

m2 7.25 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 322.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

12 Ilustracija

kom 11.00 0.00 € 0.00 €

 
13 Oblikovanje

kpl 1.00 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
11x tabla 40x20cm, 
15x tabla 40x20cm, 
150x tabla 8x8,5cm,
64x tabla 10x20cm,
79x dibond 20x21

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Za celovito vizualno podobo in kvalitetno postprodukcijo 
je potrebno oblikovanje vseh vizualno razpoznavih 
elementov kot so: postavitev celostne podobe, 
oblikovanje preloma in kompozicije, izbori tipografije, 
oblikovanje piktogramov. Potrebno je oblikovalsko 
izvesti: postavitve na formate, priprave za tisk in druge 
tehnologije, oblikovanje za makete in njihovo izvedbo ter 
nadzor nad izvedbo.
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Ostala infrastruktura

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

-Opazovalnica 1 

1 Table

m2 0.72 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 14.00 0.00 € 0.00 €

Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

2 Ilustracija

kom 11.00 0.00 € 0.00 €

-Opazovalnica 2

3 Table

m2 1.04 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 16.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

4 Ilustracija

kom 10.00 0.00 € 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
12x tabla 20x20cm, 
2x tabla 40x20cm paralelogram, 
2x tabla 40x80cm paralelogram

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
14x tabla 20x20cm, 
2x tabla 40x20cm paralelogram, 
2x tabla 40x80cm paralelogram

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij
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-Opazovalnica 3

3 Table

m2 0.96 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 16.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

4 Ilustracija

kom 12.00 0.00 € 0.00 €

-Opazovalnica 5

3 Table

m2 0.92 0.00 € 0.00 €

Montaža na les kom 16.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

4 Ilustracija

kom 7.00 0.00 € 0.00 €

-Ponton 2 Stržen

3 Table

2x tabla 15x30cm m2 0.10 0.00 € 0.00 €
Montaža na les kom 2.00 0.00 € 0.00 €
Vse vključno z drobnim pritrdilnim materialom

SKUPAJ 0.00 €

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
12x tabla 20x20cm, 
2x tabla 40x20cm paralelogram, 
2x tabla 40x80cm paralelogram

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 3mm dibond ali 
podobnega materiala z digitalno potiskano folijo z najvišjo 
možno garancijsko dobo, ter laminirano z uv folijo z 
najvišjo možno garancijsko dobo
13x tabla 20x20cm, 
1x tabla 40x20cm paralelogram, 
2x tabla 40x80cm paralelogram

Za izvedbo projekta je potreben odkup avtorskih pravic 
ilustracij

Izdelava, dobava in montaža tabel iz 2mm nerjaveče 
pločevine, z lasersko gravuro risb, vdelane v površino 
letev na pomolu. Potrebna je uskladitev izvajalca s 
projektantom ob delavniških načrtih.



31

Investitor: Notranjski regijski park

Tabor 42, 1380 Cerknica

Objekt: Nrp usmerjevalna infrastruktura

USMERJEVALNO INTERPRETACIJSKI ELEMENTI

Za gradnjo: nova gradnja

REKAPITULACIJA 

USMERJEVALNO INTERPRETACIJSKI ELEMENTI

i01 A 0.00 €
i01 B 0.00 €

i11 0.00 €
i12 0.00 €
i13 0.00 €

USMERJEVANJE 0.00 €
Ostala infrastruktura 0.00 €

SKUPAJ z DDV 0.00 €
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2/1 Risbe
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I01 A  in B
- vstopni	točki	
-	Karlovica	in	Gorenje	jezero
I01	A	na	parceli	št.	2972/1687	K.O.	1677	Dolenja	vas.
I01	B	na	parceli	št.	472/3	K.O.	1632	Otok	1.

Usmerjevalno-označevalni	element	je	sestavljen	iz	
dveh	struktur,	iz	tramov(20x20cm)lepljenega	macesna	
zaščitenega	s	fungicidi	in	insekticidi.	Dimenzije	talne	makete	
so	275x	200	x	55cm,	dimenzije	totema	so	134	x	80	x	267cm,		
oba	sta	temeljena	s	hladno	cinkanimi	jeklenimi		armaturnimi	
palicami	fi	20mm,	mokro	montiranimi	v	betonski	temelj.	
Zemljevid	je	lasersko	gravirana	plošča	nerjavečega	jekla	
debeline	1cm.	Obe	konstrukciji	sta	opremljeni	s	tablami	
izdelanimi	iz	dibond	plošče	digitalno	tiskano	folijo	zaščiteno	
z	uv	lamilacijo,	z	nevidnim	pritrjevanjem.		Vsak	vertikalni	
tram	posebej	je	na	vrhu	zaščiten	z	nepotiskano	streho	iz	
enakega	dibond	materiala.
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I01 A - vstopna	točka	
- Karlovica / lokacija

risba/ i01 a lokacija

merilo/ 1:180

št. Projekta /  037/2017-10

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.

1 : 180

10.10.2018 17:40

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove. 1 / 1

gis.iobcina.si

Občina Cerknica gis.iobcina.si
(vir.	iObčina)

Učni poti Drvošec in Koščeva pot

Povezovalne obstoječe poti v NRP

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element na učni poti

Usmerjevalni elementi do učnih poti



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec

35

1 : 180

10.10.2018 17:40

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove. 1 / 1

gis.iobcina.si

Občina Cerknica gis.iobcina.si
I01 A - vstopna	točka	
-	Karlovica		/	prikaz

risba/ i01 a prikaz - sever

merilo/ -

št. Projekta /  037/2017-10

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec

36

I01 B - vstopna	točka	
-	Gorenje	jezero	/	lokacija

risba/ i01 b lokacija

merilo/ 1:180

št. Projekta /  037/2017-10

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.

1 : 180

10.10.2018 20:59

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove. 1 / 1

gis.iobcina.si

Občina Cerknica gis.iobcina.si
(vir.	iObčina)

Učni poti Drvošec in Koščeva pot

Povezovalne obstoječe poti v NRP

Ponton

Objekt, ki je predmet načr ta

LEGENDA

Opazovalnica

Ureditev interpretacije narave

Usmerjevalni element na učni poti

Usmerjevalni elementi do učnih poti



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec

37

1 : 180

10.10.2018 20:59

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove. 1 / 1

gis.iobcina.si

Občina Cerknica gis.iobcina.si
I01 B - vstopna	točka	
-	Gorenje	jezero		/	prikaz

risba/ i01 b prikaz - sever

merilo/ -

št. Projekta /  037/2017-10

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.



objekt /
NRP usmerjevalno interpretacijske točke
investitor /
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

avtor /
Martin Petrič univ. dipl. oblikovalec

38

risba/ i01 - tloris
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I01 A in B - vstopna	točka	
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risba/ i01 - stranski ris
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št. Projekta /  037/2017-10

datum / september 2018

© portal itn d.o.o.

I01 A in B - vstopna	točka	
-	Gorenje	jezero		/	stranski	ris
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I01 A in B - vstopna	točka	
-	Gorenje	jezero		/	tloris	temelja
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risba/ i01 detajl temelja
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I11
- dvoživke	in	invazivke
-	Pucinov	laz
Na	parceli	št.	2896/1	K.O.	1678	Otok	II.

Usmerjevalno-označevalni	element	invazivke	je	sestavljen	
iz	7	posamičnih	tramov(20x20cm)	lepljenega	macesna	
zaščitenega	s	fungicidi	in	insekticidi,	ter	treh	posamičnih	
kubusov	(20x20cm)	iz	nerjavečega	jekla.	Element	invazivke	
je	sestavljen	iz	konstrukcije	štirih	tramov(20x20cm)	
lepljenega	macesna	zaščitenega	s	fungicidi	in	insekticidi.	
Dimenzije	strukture	so	123	x	123	x	160cm.	Lesena	
konstrukcija	je	temeljena	s	hladno	cinkanimi	jeklenimi		
armaturnimi	palicami	fi	20mm,	mokro	montiranimi	v	
betonski	temelj.	Kovinska	konstrukcija	je	neposredno	
mokro	montirana	v	betonski	temelj.	Lesena	konstrukcija	
je	opremljena	s	tablami	izdelanimi	iz	dibond	plošče	
digitalno	tiskano	folijo	zaščiteno	z	uv	lamilacijo,	z	nevidnim	
pritrjevanjem,	ki	so	hkrati	zaščitna	streha	na	vrhu	tramov.
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I11 - dvoživke	in	invazivke
-	Pucinov	laz	/	lokacija
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I12
- renaturacija
-	pred	mostom
Na	parceli	št.	1236/1	K.O.	1678	Otok	II.

Usmerjevalno-označevalni	element	je	sestavljen	
iz	podnožja	tramov(20x20cm)	lepljenega	macesna	
zaščitenega	s	fungicidi	in	insekticidi	v	katerega	je	vgrajena	
didaktična	miza,	Dimenzije	strukture	so	123	x	123	x	160cm.	
Lesena	konstrukcija	je	temeljena	s	hladno	cinkanimi	
jeklenimi		armaturnimi	palicami	fi	20mm,	mokro	montiranimi	
v	betonski	temelj.	Lesena	konstrukcija	je	opremljena	
s	tablami	izdelanimi	iz	dibond	plošče	digitalno	tiskano	
folijo	zaščiteno	z	uv	lamilacijo,	z	nevidnim	pritrjevanjem.	
Didaktična	miza	mora	biti	izvedena	iz	primernega	obstojnega	
materiala.	Prikazovati	mora	dva	različna	interaktivna	
zemljevida,	ki	simulirata	pretok	vode	na	Cerkniškem	jezeru	
pred	in	po	renaturacijskih	posegih.	Dokončno	obliko	določi	
oblikovalec.
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- jame
-	pred	Suhadolco
Na	parceli	št.	1236/1	K.O.	1678	Otok	II.

Usmerjevalno-označevalni	objekt	je	element	iz	strukture	
tramov(20x20cm)	lepljenega	macesna	zaščitenega	s	
fungicidi	in	insekticidi.	Dimenzije	strukture	so	320	x	280	x	
260cm.	Lesena	konstrukcija	je	temeljena	s	hladno	cinkanimi	
jeklenimi	X	profili	160x160x10mm	mokro	montiranimi	v	
betonski	temelj.	Lesena	konstrukcija	je	opremljena	s	
tablami	izdelanimi	iz	dibond	plošče	digitalno	tiskano	folijo	
zaščiteno	z	uv	lamilacijo,	z	nevidnim	pritrjevanjem.	V	
tramove	so		vgrajeni	štirje	stereoskopi,	pozicijo	in	tehnične	
detajle	izvedbe	določi	projektant	v	sodelovanju	z	izvajalcem.
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usmerjevalni 
količki	
 
-	po	celotnem	območju	
Cerkniškega	jezera

Usmerjevalno-označevalni		element	je	sestavljen		trama		
lepljenega	macesna	zaščitenega	s	fungicidi	in	insekticidi.	
Dimenzije	strukture	so	20	x	20	x	160cm.	Lesena	konstrukcija	
je	temeljena	s	hladno	cinkanimi	jeklenimi	armaturnimi	
palicami	fi	20mm	mokro	montiranimi	v	betonski	temelj.	
Lesen	steber	je	opremljen	s	tablami	izdelanimi	iz	dibond	
plošče	digitalno	tiskano	folijo	zaščiteno	z	uv	lamilacijo,	z	
nevidnim	pritrjevanjem.	

Razporeditev	tabel	je	razdeljena	v	tri	osnovne	oblike,	ki	
sledijo	trem	osnovnim	funkcijam:

1 - usmerjevanja s piktogrami
Količek	je	opremljen	s	strehoiz	dibond	plošče,	s	katero	se	na	
robu	spaja	naslovna	tablica	10x20cm	,	pod	njo	so	umeščene	
tablice	8x8,5cm	za	usmerjevanje.

2-	označevanja	živalskih	in	rastlinskih	vrst
Količek	je	opremljen	s	strehoiz	dibond	plošče,	s	katero	se	na	
robu	spaja	naslovna	tablica	10x20cm	,	Z	razmikom	10	cm	je	
pod	njo	umeščena	tablica	20x20cm.

3-	označevanja	izvira	ali	druge	geografske	značilnosti
Količek	je	opremljen	s	strehoiz	dibond	plošče,	s	katero	se	na	
robu	spaja		tablica	40x20cm	,	

Obliko	določi	oblikovalec.
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